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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลต าบลกุดสิม 
เร่ือง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว  พ.ศ.2564 

    
 
 

หลักการ 
ให้มีเทศบัญญัติควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว   

 
 

เหตุผล 
 

  เพื่อเป็นการก าหนดมาตรการควบคุมการเลี้ยงสุนัข และแมว ให้เหมาะสมกับสภาพการของพื้นที่
รับผิดชอบของเทศบาลต าบลกุดสิมในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญจากการเลี้ยงสุนัข แมว ที่
ไม่ถูกสุขลักษณะ  และเพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน   
ในพื้นที่ในการป้องกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคระบาดที่เกิดจากสุนัข และแมว จึงจ าเป็นต้องตรา      
เทศบัญญัติน้ี 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลกุดสิม 
เร่ือง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2564 

     
 

  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลต าบลกุดสิม โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลกุดสิม และผู้ว่า
ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปน้ี 

  ข้อ ๑ เทศบัญญัติน้ีเรียกว่า“เทศบัญญัติเทศบาลต าบลกุดสิม เร่ือง การควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2564” 

  ข้อ ๒ เทศบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลกุดสิม เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ 
ส านักงานเทศบาลต าบลกุดสิม แล้วเจ็ดวัน 

  ข้อ 3 ในเทศบัญญัติน้ี 
  “การเลี้ยงสุนัข และแมว” หมายความว่า กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดูแลสุนัข และแมวให้
เจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ หรือสถานที่อื่นใด 
  “การปล่อยสุนัข และแมว” หมายความว่า การเลี้ยงสุนัข และแมว ในลักษณะที่มีการปล่อยให้
อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์โดยปราศจากการควบคุม  
  “สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอื่นที่ใช้
ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง 
  “เจ้าของสุนัข และแมว” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครองสุนัข และแมว ทั้งน้ีให้
หมายความรวมถึงผู้เลี้ยง ผูใ้ห้ที่อยู่อาศัยและผู้ควบคุมสุนัข และแมวด้วย 
  “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
  “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระ ปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครก 
หรือมีกลิ่นเหม็น 
  “หน่วยรับจดทะเบียนสัตว์เลี้ยง” หมายความว่า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลต าบล
กุดสิม หรือสถานที่ใดที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
  “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลต าบลกุดสิม 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลกุดสิม 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ 

  ข้อ 4 ให้นายกเทศมนตรีต าบลกุดสิมเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติน้ี และให้มีอ านาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติน้ี 
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หมวด 1  
บทท่ัวไป 

      

  ข้อ 5 เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน
ในท้องถิ่น หรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัข และแมว ให้พื้นที่ในเขตอ านาจของเทศบาลต าบล
กุดสิม เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว 

 
หมวด 2 

การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 
      

  ข้อ 6 ให้พื้นที่ต่อไปน้ีเป็นเขตห้ามปล่อยสุนัข และแมวโดยเด็ดขาด ดังน้ี 
         (๑) สถานที่ราชการ 
         (๒) ที่สาธารณประโยชน์ 
 

หมวด 3 
การจดทะเบียนสุนัขและแมว 

      

  ข้อ 7 ให้พื้นที่ในเขตเทศบาลต าบลกุดสิม ทั้งหมดเป็นเขตที่ควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว หรือ
ปล่อยสุนัขและแมว ต้องอยู่ภายใต้เทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว ตามข้อ 8  

  ข้อ 8 ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เทศบัญญัติน้ีมีผลใช้บังคับ เจ้าของสุนัขและแมว มีหน้าที่ต้อง
น าสุนัขและแมว หรือใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างใดอย่างหน่ึง ไปยื่นค าขอจดทะเบียนสุนัข
และแมว เพื่อจัดท าบัตรประจ าตัวสุนัขและแมว ณ หน่วยรับจดทะเบียนสัตว์เลี้ยง 
  เพื่อความสะดวกในการจดทะเบียนสุนัขและแมวตามวรรคหน่ึง เจ้าพนักงานท้อ งถิ่นอาจ
ประกาศก าหนดช่วงวัน เวลา และสถานที่ในการรับจดทะเบียนสุนัขและแมว  ได้ตามที่เห็นสมควร 
  เมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจสอบค าขอแล้วพบว่าถูกต้องให้ออกบัตรประจ าตัวสุนัขและ
แมวให้กับเจ้าของสุนัขและแมว 
  เมื่อด าเนินการตามวรรคหน่ึงแล้ว หากสุนัขและแมวเกิดใหม่เจ้าของสุนัขและแมวต้องยื่นค าขอ
จดทะเบียนสุนัขและแมว ภายใน 90 วัน 
  ค าขอจดทะเบียนสุนัขและแมว ให้เป็นไปตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด  

  ข้อ 9 ในกรณีดังต่อไปน้ีให้ด าเนินการภายในสามสิบวัน 
     (1) เมื่อมีการย้ายที่อยู่สุนัขและแมว ให้เจ้าของสุนัขและแมวแจ้งต่อหน่วยงานรับจดทะเบียน
สัตว์ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลกุดสิม หรือสถานที่อื่นใดตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด  
     (2) เมื่อบัตรประจ าตัวสุนัขและแมวสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญ ให้เจ้าของ
สุนัขและแมวแจ้งต่อหน่วยงานรับจดทะเบียนสัตว์เลี้ยง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลกุดสิม หรือ
สถานที่อื่นตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดเพื่อท าบัตรประจ าตัวสุนัขและแมว 
      ในกรณีที่สุนัขและแมวท าร้ายคน ให้เจ้าของสุนัขและแมวแจ้งต่อหน่วยงานรับจดทะเบียน 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลกุดสิม หรือสถานที่อื่นตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
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  ข้อ 10 ในกรณีที่สุนัขและแมวตาย เจ้าของสุนัขและแมวต้องแจ้งต่อหน่วยงานรับจดทะเบียน 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลกุดสิม หรือสถานที่อื่นตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

  ข้อ 11 ในกรณีที่สุนัขและแมวหาย เจ้าของสุนัขและแมวต้องแจ้งหน่วยงานรับจดทะเบียน กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลกุดสิม หรือสถานที่อื่นตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ทราบ หากเจ้าของพบสุนัขและแมวของตนแล้วต้องแจ้งหน่วยงานรับจดทะเบียน กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลกุดสิม หรือสถานที่อื่นตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

  ข้อ 12 หากเจ้าของสุนัขและแมวไม่ประสงค์เลี้ยงสุนัขและแมวอีกต่อไปต้องมอบสุนัขและแมว
พร้อมบัตรประจ าตัวสุนัขและแมวให้กับบุคคลอื่นหรือเจ้าของใหม่ พร้อมกับแจ้งหน่วยงานรับจดทะเบียน กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลกุดสิม หรือสถานที่อื่นตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่มอบสุนัขและแมว 
 

หมวด 4 
การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

     

  ข้อ 13 การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้ด าเนินการดังน้ี 
     (1) เจ้าของสุนัขและแมว ต้องจัดการให้สุนัขและแมวทุกตัวได้รับการฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย์
หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ โดยการฉีดวัคซีนคร้ังแรกเมื่อ
สุนัขและแมวน้ันมีอายุต้ังแต่สองเดือนขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่เดือน และได้รับการฉีดวัคซีนคร้ังต่อไปตามระยะเวลา     
ที่ก าหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 
     (2) หากเจ้าของสุนัขและแมวพบเห็นอาการ หรือสงสัยว่าสุนัขและแมวในครอบครองมีอาการ
ของโรคพิษสุนัขบ้าให้กักสุนัขและแมว ให้แจ้งต่อเทศบาลต าบลกุดสิมภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง เพื่อประโยชน์ในการ
ควบคุม 
     (3) ในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตามประกาศเขตก าหนดโรคระบาด
ชั่วคราว ให้เจ้าของสุนัขและแมวท าการควบคุมสุนัขและแมวไว้ ณ สถานที่เลี้ยงสัตว์ จนกว่าจะสิ้นระยะเวลา   
ตามประกาศ 
 

หมวด 5 
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 
      

  ข้อ 14 ให้พื้นที่ในเขตเทศบาลต าบลกุดสิมทั้งหมดเป็นเขตพื้นที่ในการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และ
แมว ต้องอยู่ภายใต้มาตรการ ดังน้ี 
         (๑) การขึ้นทะเบียนสุนัข และแมว ให้เจ้าของสุนัข และแมว ด าเนินการขึ้นทะเบียนสุนัข 
และแมว ทุกตัวที่อยู่ในความครอบครองต่อเทศบาลต าบลกุดสิม และรับบัตรประจ าตัวสุนัข และแมว หรือ
สัญลักษณ์ หรือวิธีการอื่นใด ตามแบบที่เทศบาลต าบลกุดสิมก าหนด 
         (2) การควบคุมด้านสุขลักษณะสถานที่เลี้ยง ให้เจ้าของสุนัข และแมวด าเนินการ ดังน้ี 
    (2.1) จัดสถานที่เลี้ยงสุนัข และแมว ให้เหมาะสมและดูแลสถานที่เลี้ยงใ ห้
สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 
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